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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Πολιτικές πιέσεις για την επιλογή πανεπιστημιακού και λογοκλοπή» 

  

Στις 24.07.2020 ήρθε στη δημοσιότητα άρθρο του κ. Απόστολου Λακασά στην εφημερίδα 

«Καθημερινή» με τίτλο «Πιέσεις και απειλές για την επιλογή πανεπιστημιακού».1 Σύμφωνα 

με το δημοσίευμα, ασκήθηκαν επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης «ασφυκτικές 

πιέσεις και απειλές από πανεπιστημιακούς και πολιτικούς υπέρ ενός υποψηφίου για μία θέση 

καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», όπως καταγγέλλει πρόεδρος τμήματος. Σύμφωνα πάλι 

με το δημοσίευμα, «σε επιστολή που έχει καταθέσει αρμοδίως πρόεδρος τμήματος του ΕΚΠΑ 

(από 26/2/2020), δηλώνει ότι “για το έργο ενός από τους υποψηφίους μιας θέσης ΔΕΠ στο 

τμήμα έχει διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός αναμφισβήτητων λογοκλοπών” … “πολλοί 

εκλέκτορες μου μεταφέρουν ότι τους ασκούνται αφόρητες πιέσεις και απειλές, τόσο εκ μέρους 

γνωστών καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου μας, όσο και από υψηλά 

ιστάμενους πολιτικούς παράγοντες, προκειμένου να αγνοήσουν τις διαπιστωμένες λογοκλοπές 

και να ψηφίσουν υπέρ του” … η ηγεσία του τμήματος αναφέρει ότι και η ίδια έχει δεχθεί 

απειλές “για μήνυση και δικαστικές διώξεις”», προσθέτοντας ότι έχει ενημερώσει σχετικά την 

υπουργό Παιδείας «αλλά δεν έτυχε καμίας ανταπόκρισης». Η ηγεσία του τμήματος αναφέρει 

στο δημοσίευμα ότι «κατά την εκλογή επιβεβαιώθηκε και έγινε δεκτό από το οικείο 

εκλεκτορικό σώμα το γεγονός της εκτεταμένης λογοκλοπής, εκ μέρους του υποψηφίου, τόσο στη 

διδακτορική του διατριβή όσο και σε άλλες εργασίες».  

 

Όλα αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας λίγο μόλις καιρό μετά τις τρεις επίκαιρες 

ερωτήσεις που κατέθεσε το ΜέΡΑ25 με αφορμή την ανοιχτή επιστολή2 32 περιοδικών, 

ιδρυμάτων και λογοτεχνικών ενώσεων που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Ιουνίου 2020 

και που θέτει το ζήτημα της λογοκλοπής στην Ελλάδα λόγω δυο πρόσφατων γεγονότων που 

αναφέρονται στις προαναφερθείσες ερωτήσεις. Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτησή 

μας στη Βουλή στις 10.07.2020, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλης 

Διγαλάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα της λογοκλοπής στα πανεπιστήμια και ισχυρίστηκε πως 

                                                             
1https://www.kathimerini.gr/1089160/article/epikairothta/ellada/pieseis-kai-apeiles-gia-thn-epilogh-

panepisthmiakoy 
2https://thepressproject.gr/i-geliopiisi-ton-thesmon-protovoulia-periodikon-idrymaton-ke-enoseon-kata-tis-

mastigas-tis-logoklopis/ 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9475

Ημερομ. Κατάθεσης:

11/9/2020



 

 

έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, πως ισχύουν και εφαρμόζονται πιστά οι σχετικές διατάξεις και οι 

πρόνοιές τους, και πως το ζήτημα δεν έχει επ’ ουδενί την έκταση που περιγράψαμε σε εκείνη 

την αφορμή, σημειώνοντας πως πρόκειται για ανυπόστατες γενικεύσεις και υπερβολές 

σχετικά με την έκταση του φαινομένου της λογοκλοπής στα ελληνικά ΑΕΙ, οι οποίες 

εκθέτουν τη χώρα μας και δυσφημούν τα πανεπιστήμια και τους ερευνητές μας. Λίγες ημέρες 

μετά, στις 24.07.2020, εμφανίζεται το δημοσίευμα μιας εφημερίδας του κύρους της 

«Καθημερινής», το οποίο αναφέραμε. Επιπροσθέτως, και μετά από αυτές τις καθησυχαστικές 

δηλώσεις, αναφέρεται από την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. 

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου σε παρέμβασή της με τίτλο «Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

αιμορραγεί»3 σχετικά με την ίδια, μη κατονομαζόμενη περίπτωση και το εξής αδιανόητο: 

«Και τέλος, κάτι που προκάλεσε γέλια (και κλάματα) σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας: 

Υποψήφιος που έχει βάσιμα καταγγελθεί για λογοκλοπή, η ιστορία του οποίου φιγουράρισε σε 

σοβαρή καθημερινή εφημερίδα, αξιολογήθηκε σε θέση υψηλότερη από τη συνυποψήφιά του την 

οποία είχε κατακλέψει!». Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι παλαιότερα (11/05/2019) είχαν 

καταγγελθεί με τεκμηρίωση, σε λεπτομερές δημοσίευμα του κ. Μηνά Κωνσταντίνου στο The 

Press Project με τίτλο «Σκιές πανεπιστημιακής οικογενειοκρατίας στην αυλή του 

Μητσοτάκη»4 μετά από καταγγελία του περιοδικού «Νέο Πλανόδιον»,5 παρόμοιες 

διαπιστώσεις πολιτικών και για την ακρίβεια αμιγώς κομματικών παρεμβάσεων για εκλογή 

εγκαλουμένου για λογοκλοπή σε θέση μέλους ΔΕΠ του δημοσίου πανεπιστημίου, ακόμα και 

όταν η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Υπό το φως των 

ανωτέρω, και ιδίως των πιο πρόσφατων δημοσιευμάτων, επανεξετάζουμε τις διαβεβαιώσεις 

του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη σύμφωνα με τις οποίες «έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την 

τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ισχύουν και 

εφαρμόζονται πιστά οι σχετικές διατάξεις και οι πρόνοιές τους»... 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Έχετε γνώση «ασφυκτικών πολιτικών πιέσεων» από στελέχη της παράταξής σας για την επιλογή 

προσώπου σε θέση πανεπιστημιακού, το οποίο μάλιστα βαρύνεται με επίσημες καταγγελίες 

λογοκλοπής τεκμηριωμένες από γενική συνέλευση τμήματος; Ήρθαν άμεσα εις γνώσιν σας σχετικές 

                                                             
3https://www.e-prologos.gr/ελληνικό-ανοιχτό-πανεπιστήμιο-υποψή/ 

4https://thepressproject.gr/skies-akadimakis-oikogeneiokratias-stin-auli-tou-mitsotaki/ 
5https://neoplanodion.gr/2019/05/01/%ef%bb%bfλογοκλοπής-ανάβασις/ 

& https://neoplanodion.gr/2019/06/26/λογοκλοπής-ανάβασις-η-συνέχεια/ 



 

 

καταγγελίες από πρόεδρο τμήματος του ΕΚΠΑ ο οποίος «δεν έτυχε καμίας ανταπόκρισης» από εσάς, 

ή διαψεύδετε ρητώς το δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή»;  

 

2. Δεδομένης της έκτασης του προβλήματος της λογοκλοπής και των πολιτικών παρεμβολών στα 

ελληνικά Πανεπιστήμια, κορυφή του παγόβουνου των οποίων αποτελεί το περιστατικό που αναφέρει 

η εφημερίδα «Καθημερνή», τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Παιδείας για το συγκεκριμένο 

περιστατικό αλλά και για την πληθώρα παρόμοιων φαινομένων εν γένει, πέρα από τις 

προσθαφαιρέσεις στη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων που αναφέρει ως επικείμενες το 

δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή»;  

 

3. Για το ζήτημα του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων: με ποιους τρόπους προτίθεται 

να εγγυηθεί το Υπουργείο Παιδείας ότι θα αποφευχθεί η χρήση του αυτοδιοίκητου των ελληνικών 

πανεπιστημίων ως πρόφαση για αδράνεια από πλευράς πολιτείας σε περιπτώσεις συγκάλυψης ή/και 

αδιαφορίας για καταγγελθείσες αντιδεοντολογικές συμπεριφορές εξαπάτησης, για τις οποίες 

προβλέπονται βαρύτατες ποινές στους κανονισμούς των ιδρυμάτων, πόσω δε μάλλον όταν 

καταγγέλλονται κυβερνητικές παρεμβάσεις; Κοινώς, πώς θα διασφαλιστεί η ανατροπή της 

διαφαινόμενης παρούσας κατάστασης όπως καταμαρτυρείται στο δημοσίευμα της εφημερίδας 

«Καθημερινή», σύμφωνα με την οποία κατάσταση δεν υφίσταται «αυτοδιοίκητο» όταν πρόκειται να 

ασκηθούν πιέσεις για την κατάληψη πανεπιστημιακών θέσεων από κομματικούς ημετέρους, αλλά 

υφίσταται «αυτοδιοίκητο» και άρα αναρμοδιότητα της πολιτείας όταν καλείται να παρέμβει το 

Υπουργείο σε περιπτώσεις συγκάλυψης και αδράνειας με κομματικά κίνητρα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




